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WIZJA

KGL S.A. 
jest dostawcą granulatów polimerów termoplastycznych 
oraz producentem opakowań spożywczych 
z tworzyw sztucznych i narzędzi produkcyjnych (form) 
na maszyny termoformujące i wtryskarki.

Dążymy do tego, aby osiąganie celów biznesowych realizować w oparciu 
o respektowanie wszystkich norm związanych z ochroną środowiska, 
w efekcie czego możliwy będzie dynamiczny rozwój KGL S.A.

Nasze działania zmierzają do ciągłego doskonalenia i rozwoju strategii czystej 
produkcji we wszystkich formach prowadzonej działalności, jak również zależy nam 
na kształtowaniu proekologicznych postaw w społeczeństwie. 



PLASTIK W OBIEGU ZAMKNIĘTYM

CELE

Strategia rozwoju KGL S.A. oparta jest o zasady Gospodarki Obiegu 
Zamkniętego (GOZ) tzn. działania zmierzające do maksymalnego wykorzystania 
potencjału tworzyw sztucznych, przy jednoczesnym rygorystycznym 
przestrzeganiu wszystkich norm środowiskowych służących redukowaniu 
wpływu działalności na środowisko naturalne.

Wdrażanie nowoczesnych technologii pozwoli nam na produkcję opakowań 
o zredukowanej wadze, do wytworzenia których zastosowane zostaną 
przede wszystkim surowce pochodzące z recyklingu, które po użyciu będą 
zdolne do pełnego recyklingu.

UŻYCIE: produkt z recyklatów nie odbiega 
parametrami od produktu wytworzonego 
z materiałów pierwotnych (virgin)

PRODUKCJA: nawet 100% surowca 
może stanowić recyklat

PRZETWARZANIE: opakowania są oczyszczane 
i rozdrabniane, wytwarzany z nich regranulat
posłuży do produkcji kolejnych opakowań

SEGREGACJA: zużyte opakowania 
zostają zebrane i przetransportowane 
do zakładu zajmującego się recyklingiem RESPECT by KGL MONOPET MATERIAŁY SPIENIONE100% RECYCLATE

WDRAŻANE I PROMOWANE TECHNOLOGIE W KGL



CELE

Zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska poprzez procesy produkcyjne 
realizowane w zakładach KGL S.A.

Obniżenie śladu węglowego poprzez maksymalne wykorzystanie odpadów 
produkcyjnych i naddatków technologicznych (regranulaty)

Stałe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników

Ograniczanie zużycia wody i energii elektrycznej

Działania nad poszerzaniem strumienia materiałów do recyklingu 
o produkowane w KGL S.A. opakowania

Spełnianie i regularna ocena zgodności w zakresie obowiązujących wymagań 
prawnych oraz przyjętych regulacji odnoszących się do ochrony środowiska

Stałe doskonalenie systemu zarządzania, celem poprawy efektów 
działalności w obszarze środowiska



ZADANIA

Identyfikacja znaczących aspektów środowiskowych 
oraz minimalizacja ich negatywnego wpływu na środowisko

Określenie metod eliminacji lub ograniczenia generowanych 
zanieczyszczeń i odpadów poprzez odpowiednią kontrolę, nadzór 
oraz monitoring

Ciągłe monitorowanie oddziaływania procesów technologicznych 
na środowisko

Zapewnienie środków technicznych i finansowych gwarantujących 
realizację przyjętej polityki

Stały przegląd przyjętych standardów i procedur związanych 
z ochroną środowiska, z uwzględnieniem zmian w procesach 
i technologii produkcji

Publiczne propagowanie zasad selektywnej zbiórki odpadów
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ZAŁOŻENIA POLITYKI ŚRODOWISKOWEJ 
SĄ ZNANE I RESPEKTOWANE PRZEZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW, 

A JEJ EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMATYCZNIE WERYFIKOWANA.
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